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ÚVODNÍK

V
V

ážení spoluobčané a čtenáři, prázdniny jsou za námi, dětem začal nový školní rok. První školní rok
čeká letos 18 prvňáčků,
které jsme již tradičně
společně s ředitelkou
školy Mgr. Evou Kollmannovou, třídní učitelkou Mgr. Kateřinou
Hrnčířovou, vychovatelkou Erikou Albrechtovou
a tajemnicí městské části Janou Vydrářovou slavnostně uvítali v naší škole.
Od 3. září došlo k tolik mediálně diskutovaným
změnám jízdních řádů a linek na území hl. m.
Prahy. Změnu v trase linky 163 (konečná stanice metra Želivského) vidím jako přínos pro naši
městskou část. Trasu přes Polikliniku Malešice a školská zařízení v Malešicích bez přestupu
ocení zejména starší občané a školáci. Při setkání starostů přilehlých MČ s představiteli hl. m.
Prahy a ROPIDU došlo k dohodě o změně trasy linky 296 od listopadu. Nově by měla ve směru na Petrovice a Horní Měcholupy projíždět kolem úřadu MČ Praha 15, směr Sídliště Petrovice
a dále směr Jižní Město a končit u stanice metra
Háje. Propojení Horních Měcholup s trasou metra A – Skalka bude zajišťovat nová linka. Během
řijna proběhne snad již poslední místní šetření

na vytvoření nových zastávek linky 263 v ulici
Nedokončená , které nám byly přislíbeny.
Dne 26. 9. 2012 v odpoledních hodinách byl za
přítomnosti TV Metropol, dětí a Vás občanů
slavnostně otevřen nový park Hrušov II.
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Projekt Park Hrušov II. navazuje na projekt Park Hrušov I., který byl realizován za
ﬁnanční spoluúčasti ERDF v minulém programovém období.
Alarmující stav území a s tím související potřeba odstranit ekologickou zátěž, kterou
území představovalo pro životní a městské
prostředí byl prioritním důvodem pro realizaci tohoto projektu. Dalším důvodem byla
nedostatečná nabídka obdobných sportovních a rekreačních ploch v obci.
V rámci projektu bylo území revitalizováno a vzniklo 22 020 m2 plochy upravené do
sportovně rekreačního prostoru parku s in-line dráhou. Nově vzniklý park bude vhodně
doplňovat stávající rekreační a sportovní plochy na území městské části a zajisté bude mít
pozitivní vliv na atraktivitu městské části. Jak
ukázaly první týdny provozu, park je hojně využíván a reakce občanů jsou velmi pozitivní.
Dne 3. září zahájila v našem areálu TJ Sokol Štěrboholy v Granátnické ulici provoz
mateřská škola soukromého typu Bullerbyn
School. Bullerbyn School poskytuje privátní
péči pro děti ve věku 2,5-6 let. Umístěno je
zde 15 dětí, pro které jsme neměli kapacitní
místo v námi zřízené mateřské škole. Školka využívá dvě učebny – hernu a pracovnu s jídelnou. Učebny byly zrekonstruovány
a částečně vybaveny na náklady městské
části. Prostory městská část poskytla formou výpůjčky, aby bylo možné snížit cenu
za „hlídání“ dětí na co nejnižší úroveň. Školka využívá také zahradu , kterou spravuje
OS Klubiště.
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V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby mateřské školy a výběrové řízení
na nového nájemce sportovního areálu (původní
nájemce dal výpověď).

la mužstva Sparty, Slávie, Příbrami, Mladé Boleslavi, Plzně, Teplic, Motorletu, SK Viktorie Žižkov,
Bohemians. Přijďte se podívat na budoucí hvězdy českého fotbalu.

Závěrem bych Vás chtěl pozvat jménem svým,
jménem zastupitelstva i občanských sdružení na
několik připravovaných akcí, které se uskuteční
v závěru roku 2012 a začátkem roku 2013.

Pan Ivo Apltauer ve spolupráci s městskou částí připravuje tradiční Myslivecký ples, který byl
dosud vždy krásným kulturním zážitkem (leden
2013). Nově nás čeká Maškarní ples – v odpoledních hodinách pro děti a ve večerních pro dospělé (březen 2013). Pozvánky na tyto akce budou včas vyvěšeny a zveřejněny.

V prosinci proběhne tradiční setkání seniorů.
Pod záštitou starosty se dne 7. 12. 2012 ve sportovní hale uskuteční již 4. ročník fotbalového
turnaje starších žáků. Účast na turnaji přislíbi-

František Ševít, starosta

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení 2012 zastupitelstva městské části
Výběr z usnesení zastupitelstva městské
části za období červen – srpen
BERE NA VĚDOMÍ
výpověď smlouvy o nájmu Sportovního areálu

podanou nájemcem ke dni 31. 12. 2012

KONSTATUJE
že nemá námitky proti přestavbě, avšak pou
ze za předpokladu sjednání nových podmínek
nájemní smlouvy v oblasti doby nájmu, způsobu provozování objektu čp. 36 a ceny nájmu

SCHVALUJE
změnu podnájemce Sportovního areálu z Victor

spol. s.r.o. na DUFEK sport spol. s r.o. se sídlem
U Kněžské louky 4, 130 00 Praha 3. Podnájemní
smlouva končí rovněž ke dni 31. 12. 2012

SCHVALUJE
poskytnutí ﬁnančního daru FOD Klokánek Štěr
boholy ve výši 14 800 Kč na zajištění prázdninového pobytu dětí, umístěných v tomto zařízení.

záměr výpůjčky prostor v ul. Granátnická spo

lečnosti Bullerbyn school s.r.o. se sídlem Velké
Kunratické 1311/8, 1418 00 Praha 4 – Kunratice za účelem provozování předškolního zařízení s přednostním umístěním dětí s trvalým pobytem v městské části.

UKLÁDÁ
tajemnici ÚMČ zveřejnit záměr dle bodu 1 to
hoto usnesení v souladu s ust. § 36 zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění
pozdějších předpisů
starostovi městské části požádat majitele ob

jektu hl.m. Prahu o souhlas s výpůjčkou části
objektu dle bodu 1 tohoto usnesení

BERE NA VĚDOMÍ
záměr nájemce objektu čp. 36 v ul. Ústřed
ní na přestavbu bowlingového centra a žádost
o prodloužení doby nájmu o dalších 10 let

Výběr z usnesení zastupitelstva městské
části za období září
SCHVALUJE
úpravy rozpočtu městské části Praha – Štěr
boholy na rok 2012
rozpočtový výhled na období 2013 – 2017

ponechání nevyčerpané části dotace ve výši

14 064 Kč předškolce Kulíškov na rok 2012

BERE NA VĚDOMÍ
plnění rozpočtu městské části Praha – Štěrbo
holy k 30. 6. 2012
účetní závěrku ZŠ a MŠ Praha 10 – Štěrboho
ly k 30. 6. 2012

SCHVALUJE
záměr pronájmu Sportovního areálu Štěrboho
ly s účinností od 1. 1. 2013

5
REVOKUJE
usnesení Zastupitelstva městské části Praha

– Štěrboholy č. 8/III ze dne 18. 7. 2007
SCHVALUJE
záměr směny části pozemku parc. č. 326/1

ve vlastnictví fyzických osob, nově označené
na geometrickém plánu číslem 326/6 o výměře 36 m2 za část pozemku parc. č. 326/2 ve
správě městské části, nově označené číslem
326/7 o stejné výměře, vše v k.ú. Štěrboholy
pronájem části pozemku parc. č. 163/1 v k.ú.

Štěrboholy o výměře 88 m2 panu Zbyňku Vitoškovi za cenu 5 Kč/m2/rok na dobu 10 let
za účelem zřízení zahrady s účinností od
1. 10. 2012.

záměr


směny části pozemku parc. č. 12 ve
vlastnictví právnické osoby, nově označené
na geometrickém plánu číslem 12/2 o výměře 4 m2 za část pozemku parc. č. 482/1 ve
správě městské části, nově označené číslem
482/3 o výměře 3 m2 , vše v k.ú. Štěrboholy

uzavření


smlouvy o výpůjčce části budovy
bez čísla popisného a pozemku parc. č. 100/1
a 100/3 v k.ú. Štěrboholy, ul. Granátnická za
účelem provozování předškolního zařízení
Bullerbyn school

prodloužení


platnosti nájemní smlouvy uzavřené dne 5. 4. 2001 se společností Czech
Outdoor s.r.o. na nájem části pozemku parc.
č. 375/1 v k.ú. Štěrboholy za účelem umístění
reklamního zařízení do 30. 9. 2017

UDĚLUJE
Základní škole a Mateřské škole Praha 10

– Štěrboholy předchozí souhlas s přijetím
věcného daru od ﬁrmy TUKAS a.s. (švédská
molitanová bedna a rehabilitační molitanová
sestava Atlas) v celkové hodnotě 12 140 Kč.
SCHVALUJE
návrh řešení dopravní situace v ul. K Lesíku,

zpracovaný Ing. Janem Lapkou

UKLÁDÁ
starostovi městské části vyzvat městskou po
licii k pravidelné účasti na zasedáních zastupitelstva s účinností od nejbližšího příštího zasedání
Jana Vydrářová, tajemnice

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA
 ŠTĚRBOHOLY
KONTAKT:
Ústřední 135/15, 102 00 Praha 10

IČ: 00231371
tel.: 272 701 734
e-mail: info@sterboholy.cz
www.sterboholy.cz
NÁVŠTĚVNÍ DNY A HODINY:
PO, ST » 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

PODATELNA A INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
PO – ČT » 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00

PÁ
» 8:00 – 12:00

OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU/KOPIE S LISTINOU
A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU:
PO, ST » 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

ÚT, ČT » 8:00 – 12:00

NOVĚ – KONTAKTNÍ MÍSTO CZECHPOINT
výpisy z katastru nemovitostí

výpis z rejstříku trestů

výpis z karty řidiče

PO, ST » 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

ÚT, ČT » 8:00 – 12:00

NOVĚ – MČ NA SOCIÁLNÍ
SÍTI FACEBOOK
pod adresou: Štěrboholy – dobrá adresa

MÍSTNÍ KNIHOVNA A INTERNET
Knihovna otevřena každé pondělí

» 16:00 – 17:30 hod.
Internet zdarma


MĚSTSKÁ POLICIE
JMÉNO OKRSKÁŘE:
Morkovca Ján, Spáčil Radek

OKRSKOVÁ SLUŽEBNA:
U Školy 286, Štěrboholy, Praha 10

tel.: 272 700 205

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí » 13:00 – 18:00 hod.
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KLUB SENIORŮ – významná jubilea
V letošním roce se slavila dvě krásná jubilea našich občanek:

PETŘÍČKOVÁ BLAŽENA » narozena dne 19. 7. – 90 let
VRÁNOVÁ VĚRA » narozena dne 6. 7. – 80 let

Srdečně blahopřejeme.

Jubilantky paní Blažena Petříčková (vlevo) a paní Věra Vránová se zastupitelem J.Urbanem a tajemnicí J.Vydrářovou

ZASEDACÍ MÍSTNOST

Městské části Praha – Štěrboholy

MČ Praha Štěrboholy nabízí možnost pronájmu zasedací místnosti v ulici
K Učilišti. Cena pronájmu 125 Kč/hod. Podmínky pronájmu a volné termíny
v kanceláři tajemnice úřadu MČ nebo na tel.: čísle 272 500 951.
SOUČASNÉ VYUŽITÍ
PO 19:30 – 20:30
ÚT 19:00 – 20:30
ST 17:00 – 18:00
19:30 – 20:30
ČT 15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
18:00 – 21:00
PÁ 16:00 – 17:30
NE 16:00 – 18:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00

Rehabilitační cvičení
Taneční kurzy
Taneční pro školní děti
Rehabilitační cvičení
Klubiště Zumba
Klubiště Zumba
Apoštolská církev
Taneční pro školní děti
Apoštolská církev
Cvičení na balanc. pomůckách
Cvičení na balanc. pomůckách

Kalašová
Mrázková
Bartoňová
Kalašová
Kozubková
Kozubková
Borovičková, Tesárková
Bartoňová
Pastor p. Knob
Stejskalová
Stejskalová
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ODPADY
VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY
Kontejnery budou na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy přistavovány vždy jen po dobu
4 hodin. Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.

Termíny přistavování do ulice Výrobní na období říjen – listopad:
11. 10. » od 14.00 do 18.00 hod.
15. 11. » od 14.00 do 18.00 hod.


25. 10. » od 16.00 do 20.00 hod.

Kontejnery jsou určeny k odkládání netříděného odpadu výhradně pro občany přihlášené k trvalému pobytu v MČ Praha – Štěrboholy a nemohou být použity k ukládání živnostenského odpadu.
Do VOK se smí odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy,
rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky apod.

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY NA BIO ODPAD
Termíny přistavování do ulice Výrobní na období říjen – listopad:
24. 11. » od 13.00 do 16.00 hod.
27. 10. » od 13.00 do 16.00 hod.


10. 11. » od 13.00 do 16.00 hod.

Mezi tyto odpady patří listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky zeleniny.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Termíny přistavování dne 30. 10.
ul. Ústřední (u samoobsluhy)

» od 18.10 do 18.30 hod.

ul. Ústřední (na konečné autobus)

» od 18.40 do 19.00 hod.

Do nebezpečného odpadu patří:
baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie,
pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky.
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ŠTĚRBOHOLY
1932

TJ Sokol Štěrboholy dne 1. 4. 1932 přispívá na


zakoupení radiového přijímače pro místní školu

volba starosty – starostou byl zvolen republi
kán pan Josef Počta z č. p. 15

dne 18. září koupila obec od paní Otílie Chit
zové uprostřed vsi louku č. kat. 132/1, 133
a 134 ve výměře asi 2000 m2 za 23 500 Kč,
aby na ní zařídila sad, koupaliště a vedle mohla koupiti od Universitního fondu č. kat. 162
pozemek na novou školu
ceny životních potřeb v letech 1932 – 1933

1 kg pšeničné mouky
1 kg chleba
1 kg hovězího masa
1 kg vepřového masa
1 kg telecího masa
1 kg sádla
1 kg loje
1 kg brambor
1 kg tvarohu
1 kg másla
1 kg jablek
1 kg švestek
1 vajíčko

Dary


2,70 Kč až 3,20 Kč
2 až 3 Kč
10 až 16 Kč
12 až 20 Kč
12 až 24 Kč
14 Kč
6 Kč
0,40 až 0,60 hal.
5 Kč
24 až 28 Kč
3 až 4 Kč
1,50 Kč
0,70 až 0,90 hal.

pro školu: Kolínská továrna na kávové
náhražky darovala škole „Postup výroby cikorky“ a továrna na pilníky ve Frýdku darovala
„Postup výroby pilníků“

V DATECH HISTORIE
1933

Pomník


T. G. Masaryka: před školou, což
bylo č. p. 24, byl péčí Sokola postaven pomník osvoboditele s deskou padlých. V kronice Štěrbohol od Josefa Buňaty je na str. 9 uvedeno… „na veřejném statku č. kat. 324 před
školou byl postaven v r. 1933 k návrhu pisatele kroniky (J. Buňaty) – tělocvičnou jednotou
„SOKOL“ žulový pomník s deskou – plaketou
T. G. Masaryka, prvního presidenta.
Pamětní kámen navrhl Josef Buňata – kronikář
a TJ SOKOL uskutečnil svým starostou Františkem Wernerem, prvním předsedou místní
školní rady. Odhalení „Pamětní desky“ – uspořádala místní osvětová komise ve Štěrboholech se všemi korporacemi v obci v sobotu
dne 28. října 1933 v 14.30 hod.

v tomto roce přibyla ve Štěrboholech prodej

na tzv. „KONSUM VČELA“, která byla umístěna v domě č. p. 16.

dne 1. 7. 1933 nastoupil na uprázdněné mís

to řídícího učitele pan Josef Beneš nar. 1879
v Klenčí u Roudnice.

Škola – postup učitelstva

1920 – 22 » Josef Polánecký a Anastazie Kohlíková
1922 – 31 » Ladislav Kučera
1922 – 23 » Olga Komínková – Horská
1923 – 24 » Ladislav Novák a Jaroslav Fejtys
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1929 – 30 » Jarmila Matoušková
1930 » Josef Buňata, Helena Dostálová, Vlasta Tichá
1933 » řídící učitel Josef Beneš
(podrobnější soupis všech kantorů zdejší základní školy je uložen v archivu kronikáře)
„Přírodní divadlo“ – v neděli dne 24. 6. 1933


odpoledne sehrála tělocvičná jednota Sokol
Štěrboholy divadlo v přírodě, v lesíku u pomníku Schwerina. Čistý výtěžek 304 Kč darovala jednota škole na zakoupení promítacího
přístroje.

1934

„Hasiči“


– usnesení obecního zastupitelstva
ze dne 29. 4. 1934: K rozkazu starosty obce
musí každý, kdo se v obci zdržuje, bezplatně
při ohni bezplatné práci konati. Držitelé koní
jsou povinni propůjčiti je jako přípřež ke stříkačce a voznicím na vodu za mírnou náhradu
zastupitelstvem stanovenou.

„Telefonizace“


– první telefon v obci měl továrník pan František Werner z č. p. 51. Téhož
roku 1934 byl telefon přenesen do novostavby v č. p. 5. Dalším majitelem telefonního aparátu byl pan Josef Křen – obchodník s dobytkem a řezník v č. p. 45. Poté byl telefon na úřadu tzv. „Potravní daně“ ve Štěrboholech a konečně Leopold Klinger nájemce dvora Chitzových a vlastník č. p. 4 a novostavby na bývalém „spáleništi“ č. p. 135, kam byl telefon zaveden ze dvora č. p. 20.

„Hasiči“ – na schůzi obecního zastupitelstva


ze dne 29. 11. 1934 bylo rozhodnuto a nařízeno – nejméně jednou za rok se zástupci hasičského sboru vykonati prohlídku budov, komínů
a půd a hasičského zařízení v obci. K rozkazu
starosty obce musí každý, kdo se v obci zdržuje, bezplatně při ohni práce konati. Držitelé
koní jsou povinni propůjčiti je jako přípřež ke
stříkačce a voznicím na vodu za mírnou náhradu zastupitelstvem stanovenou. V každé budově musí býti zřízena studna, aby v pádu požáru mohlo býti použito vody k hašení.
„Úřadování starosty“ – na žádost pana staros

ty o nedělním klidu bylo usneseno na schůzi dne 22. 2. 1934 jednohlasně, že v neděli se
úřadovati nebude.

„Očkování dětí“ – dne 13. 12. 1934 bylo úřa

dem obce rozhodnuto, že na očkování nemajetných dětí při záškrtu vyplatiti 40,- Kč
z obecní pokladny.

„Pobíhání drůbeže“ – na schůzi dne 4. 3. 1934


bylo mimo jiné usneseno upozorniti oběžníkem držitele drůbeže, aby je náležitě opatřili, aby v polích neškodily – v případě přistižení
vyměří se pokuta 10 Kč za kus

„Obecní


majetek movitý“ – koncem r. 1934
měla obec pouze zařízení obecní úřadovny
a to: 1 stůl, 15 židlí, skříň a reál vč. zákoníků
a příruček. Pokud se jedná o majetek nemovitý, seznam je uveden na str. 30 kroniky Štěrbohol od Josefa Buňaty z r. 1934. Dluh obce
– koncem r. 1934 byla půjčka 70 000 Kč u Řemeslnické záložny v Uhříněvsi, které se užilo
ke zřízení kanalizace.
Kronikářem Štěrbohol


byl dne 30. 5. 1934
zvolen řídící učitel pan
Josef Buňata (1892),
který shromažďoval
v roce 1935 – 1936
informace o obci vč.
historie a poté začal
se sepisováním oﬁciální kroniky Štěrbohol, která se dochovala a je uložena v archivu úřadu.
Jan Pláteník, kronikář
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P
P

NA POKRAČOVÁNÍ

HISTORIE

okračování doslovného přepisu jediné
dochované kroniky obce Štěrbohol z roku
1934 – autor místní učitel a kronikář Josef
Buňata.

vali. U nás těchto posledních nebylo. Musím přiznati, že některé naše panímámy měly dobré
srdce a z toho mála co měly, daly. Bída v jiných
obcích byla větší.

IV.ČÁST, 1919 – 1934

I. volby do obecního zastupitelstva konaly se
15. června 1919 podle nového zákona o poměrném zastoupení. Podány byly 2 kandidátky: I sociálních demokratů a II. Agrární.
» I. obdržela 137 hlasů a 8 členů.
» II. obdržela 64 hlasy a 4 členy

Vrací se pořádek do úřadů. Odstraňováni jsou
„Rakušánci“. Přebarvují se ti, kteří v předešlých
letech podepisovali Wenzl, Franz, Johann a na
konci příjmení psali –tz místo c, nedělali háčky
nad písmeny. Teď hlásí se jako Češi. Víry však
nemají. S odporem jen s nimi mluvíme a oni vtírají se a hledí setříti minulost.
2.II.podána žádost, aby obec byla připojena
k tvořící se Velké Praze.
3.III. bylo kolkování peněz ve Strašnicích.
27. 4. usneseno v obci zříditi samostatnou 2třídní školu.
8. srpna ustanovena byla bytová komise k návrhu Josefa Hodboda zřízence elektrických podniků hl.ml. Prahy z čp. Byli to Jan Stolař čp.17, Tomáš Petříček čp.48, Josef Šimon čp. 13 a navrhovatel. Myslel, že komise tato bude moci zabírati-rekvírovati byty a přidělovati je těm, kteří se
do obce stěhovali. Již ale 29. srpna byla zrušena. Je to malá episodka, jak mnozí zasahovali do
platných řádů a zákonů
Byly to výstřelky revolučního ducha, právě tak jak
průvody dělnictva v jichž čele nesena šibenice
na ty, kdož odírali a za přemrštěné ceny prodá-

Platných 201 hlas a 12 členů mělo obecní zastupitelstvo. Byli to ze strany sedm, ze strany agrární.
Tehdy měla obec asi 350 lidí v 50 domech. Starostou byl zvolen Josef Hodbod z čp., náměstkem Jan Stolař z čp.17. Dne 16.VII. předal Václav
Strnad, dosavadní starosta úřad.
14. září zvýšeno strážníku Horčikovi služné na
ročních 1000 kč. 19. října upsána byla obcí státní půjčka republiky čsl. 2000 Kč. 4. prosince intervenovala deputace Jan Makovec, poštovní
podúředník a majitel čp. 32 s Tomášek Petříčkem z čp. 48 u zemské školní rady, aby byla vyřízena byla žádost o zřízení samostatné 2tř. školy.

1920
Při čp. 33 povoluje se užívati obecního pozemku co zahrádky za roční nájem z 1 sáhu 4 haléře.
Škola
1. února usneseno nestavěti školu, ale zříditi druhou třídu přístavbou štítu domu čp. 24. Stavba za-
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dána staviteli Antonínu Řehákovi z Hostivaře za
39 800 Kč. Taktéž stavitel opatří i školní nábytek. Stavební material začali svážeti 6. dubna místní rolníci.
Knihovna
5. dubna vyzývá okresní správní komise (dříve
okresní výbor), aby obec založila obecní knihovnu.
Olympiáda
Dělnické olympiádě darováno 50 Kč pro r. 1921.
Volby do NS
Dne 18. dubna konaly se volby do poslanecké
sněmovny. V seznamech voličských bylo zapsáno 110 žen a 93 muži celkem 203 voliči. Volby se
zúčastnilo 190 voličů a to 87 mužů a 103 ženy,
kteří volili takto:
Národní demokraté (Kramář) ........................ 4 hlasy

Čsl socialisté (Klofáč) .................................... 30 hlasů
Lidovci ..................................................................... 4 hlasy
Soc.demokraté ............................................... 110 hlasů
Živnostníci ............................................................ 5 hlasů
Agrárníci .............................................................. 37 hlasů
............................................................................=190 hlasů
Dne 25. dubna byly volby do senátu. V seznamech byla zapsána 91 žena a 82 muži. Celkem
173 voličů. Volby se zúčastnilo 167 voličů, kteří
odevzdali takto hlasy:
Národní demokraté.............................................. 1 hlas
Čsl socialisté ..................................................... 30 hlasů
Živnostníci ............................................................. 2 hlasy
Soc. demokraté ................................................ 101 hlas
Lidovci ..................................................................... 4 hlasy
Agrárníci .............................................................. 29 hlasů
............................................................................. =167hlasů
Pokračování příště...

KLUBOVK A

V tajence se skrývá aforismus
Patricie Holečkové

Vodorovně
A. Vrchní část místnosti; dravé ryby; B. Angl. námořnictvo; ňadro; zkratka pro Poly(Phenylene Oxide); tábořiště;
C. Ženské jméno (14.10.); cizí ženské jméno; ztopoření; D. zn. Rhenia; 1.DÍL TAJENKY; ovocná zahrada; E. Část
opery; indonéský atol; laškování; název hlásky K; F. Člen afrického kmene; obyvatel Říma; pádová otázka 3.pádu;
včelí dům (zastarale); G. Část dveří; národ v Arménii; dravý pták; H. 2. DÍL TAJENKY; I. Nádoba na těsto; mládě
krávy; mužské jméno (9.4.); J. Ohrožení krále v šachu; korejské souostroví; kosatec (botan.); statisticky (zkr.); K.
Čtvrtá třída víceletých gymnázií; zkr. lehkých topných olejů; tihle; jehličnatý strom rostoucí ve středomoří; L. Iniciály herce Vetchého; zoologická zahrada; spěch (hovor.); cca; M. Značka našich nákladních automobilů; trouchnivění; zkr. mistrovství světa; pouzdro na šípy
(zast.) N. Nigerijské sídlo; nedokonale spálené
dřevo; jihnout; zn. jízdních kol; O. Váhavý souhlas; megapascal (značka.); hlavní město Itálie.; název hlásky R
Svisle
1. Najednou; vzdělávací ústavy; 2. Angl. šalvěj; křup; velké množství lidí; franc. prozaik; 3.
Tvoje; nástroj k řezání; povlak na peřinu; místo toho 4. Placená jízda nájemního vozu; název písmene Ř; nížina; 3. DÍL TAJENKY 5. SPZ
Opavy; utlouct; ukazovací zájmeno; zkr. technického hospodářského pracovníka 6. guma;
zn. Americia; dušnost; domácky Kleopatra; 7.
Svoji; obyvatel Kárie; madridský fotbalový klub;
angl. zkr. rychlosti; 8. Ovanutí; pěnová hmota 9.
Pneumatika (zast.); písmeno Č; angl. nula; nalévat; 10. Dřevěná tyčinka; nebavit; zpátečník;
11. Anglicky „výraz“; francouzsky „přítel“; anglicky „hudba“; řadová číslovka; 12. Eisenhowerova přezdívka; slangově „jídelní miska“; název
hlásky „Š“; 4. DÍL TAJENKY; 13. Sušenka; přemýšlet (zast.); vymílání půdy; 14. Zkr. americké
organizace pro mládež; koupě; předložka; sladidlo; 15. Nožní páka; popěvek
Pomůcky: BAKAU, ZUL, ANMA, YAT, VEL
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ŠKOLA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ

PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
První školní den ožila naše škola povyky starších
žáků a zároveň úsměvy nových dětských tváří.
Žáky prvního ročníku čekalo slavnostní uvítání, během kterého byli pasováni na opravdové školáky.
Stát se žákem – prvňáčkem není v naší škole jen
tak. Chce to trochu fantazie, šikovnosti a zručnosti. Prověřování takovýchto vlastností a dovedností během prvního školního dne se pomalu stává
tradicí. Nejinak tomu bylo i 3. září 2012.
Sluneční paprsky babího léta dohlížely na osmnáct dětí, které přišly do školy splnit svůj první úkol
– stát se prvňáčkem. V osm hodin ráno na ně na
hřišti čekala paní ředitelka, paní učitelka i paní vychovatelka a zástupci MČ Praha Štěrboholy – pan
starosta František Ševít a paní tajemnice Jana Vydrářová. Po krátkém přivítání se ujala slova paní
učitelka, která dětem pověděla, co všechno se
o prázdninách ve škole stalo. „Během prázdnin se
v jedné třídě z ničeho nic objevil pastelkový domeček, do kterého se nastěhovalo veliké množství
různobarevných pastelek. Pastelky se tolik těšily
na příchod nových žáčků, že údajně v noci ožívaly a snažily se pro ně vymyslet první úkol. A tak
se stal tento domeček místem, kde pastelky měly

rej. Každý den ráno se nacházely na jiném místě,
bez ohledu na to, kam byly večer uklizeny. S ránem prvního školního dne se ale objevily na pravé
straně domečku, přesně tam, kam je večer paní
učitelka položila. Nebyly tam ale samy. Přidaly se
k nim i balonky, které měli prvňáčci za pomoci barevných pastelek v bludišti oživit a pochytat.“ Žáčci pozorně naslouchali, jaký úkol si pro ně pastelky
připravily a jeho splnění je jako mávnutím kouzelného proutku přeneslo ze školy mateřské do školy
základní. Všichni kluci i holčičky splnili úkol na jedničku a talismanem v podobě odznáčku ZŠ Štěrboholy byli pasováni na skutečné prvňáky.
Přejeme jim, aby je „zaměstnání“ školáka bavilo,
aby neztratili touhu objevovat, učit se novým do-
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vednostem a získávat stále nové informace. Aby jim píle
a chuť do učení vydržela co nejdéle. Přejeme jim, aby
pro ně všichni spolužáci byli výbornými kamarády, aby
jejich paní učitelka byla pro ně tou nejlepší paní učitelkou, a oni (pro ni na oplátku) byli těmi nejlepšími žáky.
Mgr. Kateřina Hrnčířová, tř. uč. 1. ročníku
Mgr. Eva Kollmannová, ředitelka ZŠ a MŠ
Zmrzlinový pohár,
na který zve každoročně žáky ZŠ Štěrboholy pan starosta Ševít

Hodina angličtiny
v 1. ročníku (the cat Otto and the mice Spike and Ruby)
Hoď si svůj koš - tradiční zářijová rodinná soutěž ŠD

Trampolínu, kterou škole zapůjčil
Sokol Štěrboholy, využívají děti hlavně ve školní družině
Divadelní představení Fimfárum
na Letní scéně NKP Vyšehrad (3., 4. a 5. ročník)
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Období předškolního věku je velice
významné v životě
dítěte. Je to období plné her, fantazie a pohybu.
Pohyb a sport by se proto měly stát důležitou
součástí života každého dítěte. Je k tomu celá
řada důvodů:
pohyb je základní biologickou potřebou dítě
te – pokud není tato potřeba uspokojena, dítě
„zlobí“, omezení v pohybu je pro dítě trestem
pohyb a sport zlepšuje zdraví a tělesnou i psy
chickou zdatnost

 přispívá k duševní i fyzické pohodě, zvyšuje
sebevědomí a odolnost
pomáhá navazovat kamarádství

učí vyrovnat se s neúspěchem a prohrou


Současný způsob života je ale převážně tělesně pasivní, mnoho času sedíme před počítačem,
televizí, v autě, zároveň se kolem nás řítí spousta informací, žijeme často v napětí a stresu. Toto
psychické zatížení mnohdy vyrovnáváme jídlem
a dobrotami. Jsou to běžné znaky nezdravého
způsobu života, kterému lehce podléháme. Bohužel se to odráží i na dětech od nejmladšího věku.
Naše mateřská škola se snaží podporovat děti
v pohybových aktivitách při každodenních ranních či odpoledních pohybových chvilkách. Součástí jsou různé pohybové hry, zdravotní cviky zaměřené na jednotlivé části těla, cvičení s hudbou,
s náčiním, balančními míči apod. Pro obohacení
pohybových činností jsme v minulých letech využívali sportovní halu, která nám byla k dispozici jeden den v týdnu. Náčiní v hale bylo pro pro předškolní děti, jak se ukázalo, nepřiměřené věku.

15
Rozhodli jsme se proto z rozpočtu zřizovatele vybavit se pro pohybové aktivity tak, aby nám náčiní bylo k dispozici každý den, aby tak dostaly příležitost děti z obou tříd a aby bylo určené přímo dětem předškolního věku.
Od září nám tak k pohybu a radosti slouží nové žíněnky, lavičky a ribstole v obou třídách a rehabilitační molitanová sestava s rozkládací švédskou
bednou, které jsou prozatím společné pro obě třídy. Prozatím proto, že se
našli ochotní rodiče, kteří nám přispěli k zakoupení další molitanové sestavy tak, abychom je měli v obou třídách a mohli je navíc ještě dokoupením
dalších prvků obohatit. Jak se děti těší a radují z nových tělocvičných prvků a pohybu vůbec je vidět na fotograﬁích.
Bc. Yvona Grunclová, zástupkyně ředitelky pro MŠ

inzerce
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KULÍŠKOV

pro nejmenší
Předškolka pro děti od 2 let nabízí i v letošním školním roce:
hezký program pro vaše malé děti

mnoho hraček pro správný rozvoj dětí

v naší herně
výtvarnou činnost

hudební a pohybové aktivity

cvičení a sportovní vyžití v prostorné hale,

kde využíváme náčiní a nářadí
maňáskové divadélko s pěknými pohádkami

pobyt venku na hřišti při příznivém počasí

O vaše děti se starají kvaliﬁkované, laskavé
a vstřícné paní učitelky, které mají mnohaleté zkušenosti s péčí o děti a prací s nimi.
Využijte volný čas pro sebe a svěřte nám
vaše dětičky. Těšíme se na vás.
Více se o předškolce dozvíte na
www.predskolka-kuliskov.cz
nebo na tel. 602 281 186, 602 688 426.
Za Kulíškov Hana Škodová a Olga Kozačová

vás srdečně zve
na společné podzimní
setkání

HALLOWEEN
S LAMPIÓNY
Přijďte s námi prožít svátek
Halloween v pátek 4. 11. 2012
od 16 hodin
1. část – v prostorách místní Sokolovny v ulici
Granátnická
2. část – lampiónový průvod – zakončený ohňostrojem v parku Hrušov
PROGRAM:
V interiéru vyřezávání dýňových luceren, výroba
obřího lampiónu s rodinnými razítky, taneční rej
strašidýlek, halloweenské malování pro nejmenší a výborné napečené občerstvení z domácích
kuchyní s kávou, čajem či svařáčkem.
Též nás čeká soutěž o doma vyrobený kostým
dětí, ale i rodičů.
Venku – lampiónový průvod zakončený ohňostrojem a malým dárkem
Závěr – případné dopapkání dobrůtek a nápojů
a mini disco pro naše ratolesti.
Vstupné: dítě 50 Kč, doprovod a miminka zdarma
Co s sebou: velkou bramboru na výrobu vašeho rodinného razítka, které obtisknete na společný obří
lampión. Zájemci o výrobu dýňové lucerny – menší
či střední dýni a nůž, dále lampión se svíčkou
nebo žárovkou A HLAVNĚ DOBROU NÁLADU
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SPORT

TJ SOKOL

Štěrboholy

ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2012
Členské příspěvky:

Mládež do 18 let, studenti a důchodci

Dospělí


100 Kč
300 Kč

Oddílové příspěvky:

Všestrannost žactvo 3 – 6 let

Všestrannost žákyně

Všestrannost žáci

Ženy

Zdravotní cvičení

TĚLOCVIČNA ROZPIS PONDĚLÍ
Ženy – BODYTRAINNIG
Ženy – BODY BAR/BSH
Rodiče a děti
Zdravotní cvičení – senioři
Všestrannost žákyně
Všestrannost žáci
Nohejbal
Volejbal smíšený
Všestrannost žactvo 3 – 6let
JUDO dospělí
Muži – sálová kopaná
Zumba

200 Kč
200 Kč
200 Kč
300 Kč
200 Kč
ÚTERÝ

Oddíl badmintonu

Oddíl nohejbalu

Oddíl volejbalu

Oddíl kopané

Oddíl juda


300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč

Zápisy se konají vždy v příslušných cvičebních
hodinách jednotlivých oddílů
e-mail: sokolsterboholy@seznam.cz
www.sokol.sterboholy.cz
STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

19:00 – 20:00
19:00 – 20:00
9:00 – 10:00
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00
16:00 – 17:00
18:00 – 20:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00

18:00 – 19:00
19:00 – 20:00

20:00 – 21:40

SO+NE
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Všesokolský
SLET
Největším svátkem a vyvrcholením oslav 150.
výročí založení Sokola byl XV. Všesokolský
slet na Slávii ve Vršovicích od 1. 7. do 6. 7.
2012. Zúčastnila jsem se všech akcí pořádaných
ČOS a nejsilnějším zážitkem ze sletu je vždy setkání sokolů z různých koutů naší vlasti a sokolů z celého světa. Milé bylo setkání s americkými sokoly ze Sokola Los Angeles, San Franciska, Chicaga a Texasu. Slet se vydařil, líbily se
skladby i jejich choreograﬁe, malé děti byly ve
skladbách kouzelné, Gala večer na Výstavišti byl
též zajímavý a přispěl k propagaci Sokola.
Ve sletovém průvodu XV. všesokolského sletu
se opět snesl Prahou žákovský původní prapor
TJ Sokol Štěrboholy. V roce 1990 mi prapor předala zakládající členka Sokola Štěrboholy sestra
Buňatová, prapor byl uschován a zazděn. Manželé Wernerovi předali dorostový původní prapor a různé odznaky a symboly Sokola.
Doufám, že naše začínající mládež a členové TJ
se již příštího sletu za šest let zúčastní v některé skladbě. Jsou to krásné chvíle prožité při cvičení, shledání se po letech s přáteli na značce
nebo při doprovodném programovém sletu. To
vždycky srdíčko poskočí radostí.
Připomínám, že opět v září cvičíme v tělocvičně v ulici Granátnická, vítáme nové členy do našich řad jak mezi mládeži tak i ty starší. TJ Sokol
Štěrboholy Vám nabízí program na celý cvičební rok. Vyberte si a rozšiřte naše řady. Pravidelné
cvičení slouží k udržení dobrého tělesného stavu v každém věku. Byla jsem při obnovení Sokola v roce 1990 a zúčastnila se již několika sletů
vždy jako účastnice některé skladby jak v Praze
r. 1994, 2000, 2006, 2012, tak zahraničních sletů v r. 1990 v Paříži, ve Vídni, v r. 1993 v Chicagu a v r. 2010 v Texasu. Opravdu nezapomenutelní zážitky. Přijďte mezi nás.
Marcela Tmejová,
náčelnice TJ Sokol Štěrboholy
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SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY
 FOTBALOVÝ ODDÍL
SLAVNÁ PARMA
ROZBILA SVŮJ STAN
VE ŠTĚRBOHOLÍCH
Parma F.C.
založen: 1913
úspěchy:
2x vítěz Poháru UEFA (1995, 1999)

1x vítěz PVP naboli Pohár vítězů pohárů (1993)

a evropského Superpoháru (1994)
3x vítěz italského poháru (1992, 1999, 2002)

1x italského Superpoháru (2000)

stadion: Ennino Tardini, kapacita 27 906 diváků
Takové hemžení blyštivých sportovních hvězd
naše městská část dosud nezažila. Na hřiště
týmu SK Viktoria Štěrboholy totiž ve dnech 3.
a 4. srpna zavítal slavný italský fotbalový klub
Parma F.C., který se v té době připravoval v Praze na nový ročník italské Serie A.
Italský fotbal má odjakživa skvělé renomé a Parma patří bez nadsázky k jeho chloubám. Hned
po AC Milan, Juventusu Turín a Interu Milán je
klubem, který získal nejvíc pohárů na mezinárodní úrovni. V 90. letech patřili žlutomodří k té
nejužší evropské klubové špičce.

V uplynulé sezoně obsadila Parma v Serii A osmou příčku a trenér Roberto Donadoni, sám bývalý skvělý fotbalista, jenž strávil většinu své kariéry v AC Milan, si přivezl do Prahy celkem 25
fotbalistů. A mezi nimi mj. i reprezentanty Itálie
Amauriho a Zaccarda.
Původně se měli jeho svěřenci připravovat na
holešovickém stadionu Loko Vltavín, Italové si to
ale nakonec rozmysleli a dali přednost areálům
hned dvou Viktorií – nejen té žižkovské, ale i štěrboholské!
Bylo vskutku neobvyklé a vzrušující vidět na zdejším hřišti v akci muže, jenž získal v dresu „azzuri“
medaile na dvou světových šampionátech a jednom evropském. Na EURO 2008 v Rakousku
a Švýcarsku už byl Donadoni koučem Itálie.
„Pro štěrboholský fotbal je fakt, že jej poctila svojí návštěvou Parma F.C., samozřejmě významnou událostí. Velice si jí vážíme a jsme na ni hrdi.
Je to pěkná ukázka, jak může malý regionální
fotbalový klub ukázat svoji práci a reprezentovat městskou část. Ostatně její podpora sportu v naší obci je příkladná. Proto za ni vždy vedení obce znovu a znovu rádi a s úctou děkujeme,“ uvedl předseda SK Viktoria Štěrboholy Karel Horčík.

Foto: Svatopluk Samler
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Pohostinnosti jeho oddílu, v jehož areálu strávili
příjemné chvíle, si ovšem vážili také italští hosté.
Ostatně svědčí o tom články a videa z přípravy
na štěrboholském hřišti.
Nezbývá než ještě jednou popřát Parmě hodně sportovních úspěchů v italské nejvyšší soutěži – tím spíš, že v příštím roce klub oslaví stoleté výročí od založení a její kouč Roberto Donadoni padesátiny!

PODZIM S SK VIKTORIA
ŠTĚRBOHOLY
Jistě jste zaregistrovali, že se nám po prázdninové přípravě v září opět rozjel kolotoč soutěžních zápasů. Pro podzim 2012 jsme se dostali poprvé v novodobých dějinách našeho klubu do situace, kdy má na našem hřišti převahu mládež před dospělými v počtu týmů přihlášených do soutěže. Do soutěžního ročníku
2012/2013 jsme přihlásili tři mládežnické týmy
(starší přípravku, mladší a starší žáky) a pouze dva týmy dospělých (A a B tým). Proto pokud máte doma dítě, pro které byste chtěli zajistit nějakou pohybovou aktivitu, zkuste ho k nám
přivézt a třeba z něho jednou vyroste takový fotbalista, o kterých jsme Vás informovali v předchozím článku. Nábor dětí do klubu probíhá nepřetržitě v průběhu tréninků v pondělí a středu
odpoledne na hřišti ve sportovním areálu – přípravka a mladší žáci od 16.00 hod. a starší žáci
od 17.00 hod...

nové sezóny došlo ke změně trenéra A týmu,
který nebyl svázán s naším oddílem hráčskou
ani jinou kariérou. Též došlo k dalšímu posílení kádru o mladé hráče z SK Horní Měcholupy,
kteří hráli nejvyšší juniorskou ligu v ČR a zároveň začala fungovat spolupráce mezi A a B týmem. Přesunutím hrací doby pro domácí zápasy A týmu na páteční večer se pokoušíme zatraktivnit tyto zápasy, při kterých se bude hrát za
umělého osvětlení. Proto Vás zveme jak na tyto
zápasy, domácí zápasy B mužstva, které se konají v neděli odpoledne, tak i na víkendové zápasy mládežnických týmů. A pokud s námi začnete jezdit i na zápasy venku, budeme jedině rádi.

Ti z vás, kteří již zavítali na nějaké zápasy A a B
týmu dospělých si jistě všimli, že před zahájením

Zdeněk Edlman,
tajemník SK

Až budete číst tento článek, tak budete vědět,
jak se daří nám i FC Parma. Za SK Viktoria Štěrboholy Vám přeje příjemné strávení druhé poloviny roku 2012 Zdeněk Edlman, tajemník SK.
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